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Ali 

Kampung Suka Hujan di kecamatan Malimping, Lebak, tempat Ali dilahirkan. 

Tentu kampung ini menjadi ruang yang sangat bernilai bagi Ali dan orang-orang 

terdekatnya. Banyak orang bilang Ali masa kecil sebagai anak yang bandel; jarang 

sholat dan tidak mendengarkan kedua orang tuanya. Ali cenderung berjiwa bebas 

lepas tanpa batas. Sejak ia umur 10 tahun telah berhubungan dengan rokok 

(Sarniti istrinya, terlihat gusar di kala tetangga menceritakan Ali kecil).  

Tidak hanya rokok dan tidak mengabaikan seruan orang tuanya, perkelahian 

sebaya begitu sering berlangsung dalam hidup Ali di kampungnya Suka Hujan. 

Sarniti dan Adin seorang tetangga mengiyakan; sejak kecil Ali selalu bergulat 

dengan masalah-masalah bathin yang pelik. Hingga lahiriahnya pun penuh 

persoalan. Tidak hanya masalah makan dan minum yang pas-pasan yang 

menggerogoti kehidupan Ali kecil, tapi ledakan peristiwa yang tidak pernah 

dibayangkan Ali, ditinggal mati oleh ayah ibunya di saat ia belum mampu hidup 

sendiri.  

Ali semasa kecil adalah Ali yang selalu membawa duka dan lara di hatinya. 

Demikian kata Sarniti. Sejak ditinggal ayah ibunya, Ali seperti dilempar 

kemalangan begitu saja, makin tersudut tanpa bisa apa-apa. Ayah dan ibunya 

tidak meninggalkan sesuatupun, jangankan rumah dan tanah, pun tidak sejengkal 

sawah untuk makan. Tak ada yang ia punya.  

Ketergantungan terus-menerus mengintai Ali dalam hidupnya sejak ayah dan ibu 

meninggal dunia. Ketergantungan Ali dipenuhi dengan kasih sayang dari orang-

orang di sekitarnya, untuk kebutuhan makan dan minum, kebutuhan tempat 

tinggal, dan kebutuhan yang lain. Hubungan Ali dengan orang lain menjadi begitu 

penting dalam kehidupan Ali semasa kecil. Ada jalinan rasa yang mendalam yang 

dirasakan Ali pada warga sekitarnya.  

Sampai Ali dipertemukan dengan seseorang, yang kemudian membawanya pindah 

ke kampung Cipurun. Di kampung ini ia tinggal di pesantren kampung, asuhan Kiai 

Oing. Kiai Oing bagi warga kampung Cipurun adalah sosok manusia bijaksana. 

Beliau begitu akur dengan warganya. Kiai Oing juga merupakan salah satu murid 

dan penerus Kiai Adraik, pendiri pesantren pertama di kampung Cipurun. 

Pertemuan Ali dan Kiai Oing membuka gerbang kehidupan baru bagi Ali. Bersama 

Kiai Oing di Cipurun, Ali tumbuh kembang hingga dewasa. 

Namun Ali di Cipurun hingga dewasa tidak ada bedanya dengan Ali kecil yang 

masih hidup di Suka Hujan. Perilaku keras masih mengendap dalam dirinya selama 

di kampung Cipurun. Ia tak banyak berubah, ekspresi diri yang tidak mau diajak 

menuju jalan yang lebih baik. Ia masih menolak disuruh mengaji, disuruh sholat, 
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disuruh ke sekolah. Suruhan dan perintah yang sering-sering datang dari Kiai Oing 

dan orang-orang terdekatnya. Menurut Adin, Ali terus saja mengabaikan, padahal 

sudah seharusnya ia menjadi anak dengan pribadi beriman dan pintar. Harapan 

Adin pada Ali jelas sudah kandas.  

Eman juga menjadi saksi sejarah kehidupan Ali di kampungCipurun. Menurut 

Eman, Ali orangnya pendiam sejak kecil, memang tidak suka mengaji apalagi 

belajar di kelas. Ali lebih memilih bebas, mengabaikan seruan dan sering 

keluyuran ketika disuruh untuk mengaji dan belajar. Dalam diri Ali menurut Eman, 

lebih suka kerja berat, seperti mengangkat batu,mengangkat pasir, memikul padi.  

Semasa di kampung Cipurun, Ali memposisikan dirinya sebagai perawat kambing 

milik Kiai Oing. Ketimbang disuruh ngaji dan ke sekolah, ia lebih suka dengan 

kambing. Terasa berat raut wajah Ali ketika disuruh mengaji dan sekolah.Di 

pikiran Ali, sekolah tidak ada gunanya. Walaupun hidup hanya sebagai kuli dan 

penjaga ternak kambing milik Kiai Oing, baginya itu lebih baik.  

Kampung Cipurun masuk dalam desa Sutergen,kecamatan Panggarangan, Lebak. 

Dari dua sumber kata, ci adalah air dan purun adalah turun. Jadi Cipurun adalah 

Air Turun. Kampung dimana tiga sungai turun mengelilinginya. Disini Ali memulai 

berhubungan dengan Bukit Cipurun, berhubungan dengan Sungai Cigirang, 

Cicurug dan Cigede, berhubungan dengan sawah-sawah yang bukan miliknya. Di 

kampung ini, Ali belajar lebih banyak soal-soal harian seperti ikatan pertemanan, 

percintaan dan kekeluargaan.  

Di kampung Cipurun pula, Ali mengenal kerja sebagai jerih payah mencari makan. 

Seperti kerja mengurusi peternakan kambing milik Kiai Oing, demi mendapat 

makan sehari-hari. Selain kambing, Ali kadang bergumul dalam dunia kuli 

bangunan, ia sering diajak kerja jadi kuli bangun rumah,pembangunan jalan, 

selokan dan macam-macam lainnya. Jika tak ada kerja yang lebih banyak upahnya, 

barulah Ali kembali menjadi buruh di sawah-sawah milik warga kampung Cipurun. 

Sebenarnya lebih banyak ia mengerjakan sawahnya Kiai Oing juga. Sisa tenaga dan 

waktunya, kalau masih ada barulah ia kerahkan untuk mengerjakan milik warga 

lainnya. Makin hari, Ali makin dewasa, namun makin tidak bisa ke masjid, dan 

mulai bersentuhan dengan minuman keras serta sering keluyuran.  

Walau demikian, hubungan Ali dengan Kiai Oing justru makin dekat pula, sudah 

seperti ayah dan anak angkat. Tidak sekedar Ali menumpang beol, makan dan 

tidur, bisa dikatakan Ali menumpang hidup. Warga menyaksikan hubungan yang 

makin dekat itu. Kata mereka, sudah seperti hubungan anak kandung dan 

bapaknya. Kiai Oing memposisikan Ali seperti anak sendiri. Ali menjelang dewasa 

sering ditawarkan untuk masuk sekolah, walaupun ia tak mau, Ali tetap disuguhi 

pelajaran agama oleh Kiai Oing.  
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Tapi diri Ali tak berubah, kerap kali memunculkan banyak pertanyaan dalam 

pikiran warga. Salah seorang warga secara rutin mencoba mengamati Ali, 

menelusuri dan memeriksa gejala perasaannya. Menurutnya, apa yang dilakukan 

Ali adalah bentuk dari pembebasan dari segala beban masa depan dan keadaan 

dirinya. Perasaan Ali paling kuat mengalir di wajahnya ketika ia sedang 

beristirahat seusai bekerja kasar. Ali selalu menyibukkan diri dengan bekerja, tidak 

mau terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan dan segala jawabannya. Dia lebih 

enak di dunianya sendiri, yang ia upayakan itu. Dunia dimana tidak ada perang 

dan pertentangan dalam pikiran dan bathin. Itu merupakan bentuk dari cara-cara 

Ali mengelola kehidupannya sendiri.  

Sungguhpun kampung dengan segenap semangat kebersamaannya, toh arus 

perubahan sudah masuk demikian dalam. Modernitas walau ambigu, berkembang 

dan berhasil memberi pengaruh, membentuk cara pandang baru dalam 

memaknai kehidupan. Hal-hal seperti itu membuat Ali disudutkan dalam 

kehidupan sosial di kampung Cipurun; sebagai orang miskin, tak berdaya, bodoh 

dan selalu bergantung. Di satu sisi orang kampung tidak enak juga jika tidak 

membantunya, namun di sisi lain, Ali pun menjadi objek penderita dari 

ketertinggalan jaman. Keterbelahan cara pandang mulai merebak dalam alam 

pikiran orang-orang kampung, yang tersusun dari tontonan televisi dan khususnya 

sinetron yang diamati tiap malam, dan berkembang lebih jauh dalam tuturan 

mereka sehari-hari. Mulailah Ali semakin nampak lusuh dan kotor; sebagaimana 

penglihatan itu dididik dan didikte oleh televisi dan sinetron kadal.  

Repotnya,kaum agamawan juga mengiyakan tuntunan televisi dan sinetron. 

Hingga Ali mulai diberi cap sebagai malas dan tidak mau berpikir untuk maju. 

Mungkin karena banyak ustad yang main sinetron, atau sebaliknya, banyak 

pemain sinetron jadi ustad. Keduanya, sudah tak ada beda. Kebiasaan memvonis 

seseorang oleh para agamawan, oleh warga seakan tak bisa dibantah dan 

agamawan mesti selalu benar. Ali dengan segenap keruwetan hidupnya menjadi 

sasaran empuk bagi para agamawan mencitrakan kerapihan dirinya sendiri; 

masyarakat pun tak akan ada yang membantah, mengikuti saja jika agamawan itu 

sudah bertelunjuk. Satu telunjuk yang paling sombong kepada orang lain yang 

kotor tak berdaya, dan empat jari lainnya menikam diri sendiri. 

Sarniti 

Sarniti tidak sama dengan Kartini, perempuan priyayi desa di penghujung abad 

lalu yang kemudian menjadi pahlawan nasional. Kartini menjadi pahlawan karena 

kemahirannya menulis surat dengan bubuhan visi masa depannya. Tidak persis 

sama dengan aktivis-aktivis masa sekarang yang suka bermain-main dalam visi 

perubahan dan segenap heroisme yang klise. Sarniti, jangankan bangsanganya, 

dirinya sendiri pun tak mampu ia pikirkan.  
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Ia dilahirkan di Rangkapcaan, sebuah kampung kecil di Lebak Selatan. Di sebuah 

rumah bambu dengan sejengkal halaman. Itulah harta paling berharga keluarga 

mereka. Di halaman sejengkal itu, mereka menanami ketela dan cabe jablak. 

Sedangkan untuk beras, mereka dapatkan dengan berburuh tani ke sawah orang 

lain. Upah menjadi buruh sawah, selalu dengan sistem bagi hasil dan tak pernah 

dengan uang. Sarniti dan ibunya selalu menjadi buruh sawah, sedangkan ayahnya 

menjadi buruh kebun cengkeh dan sekaligus merawat ketela dan cabe di halaman 

rumah. Mereka berbagi peran sedemikian rupa, supaya kebutuhan bisa 

ditanggulangi.  

Untuk memasak, keluarga ini memanfaatkan kayu-kayu terbuang dari sekitar 

bukit di pinggir kampung. Air diambil dari sungai yang tidak jauh dari tempat 

tinggal. Mereka bekerja bersama-sama, saling mengurusi satu sama lain. Sulit 

untuk mengukur, siapa yang lebih banyak atau lebih utama perannya, atau kalau 

tidak malah menjadi pengukuran yang mengada-ada untuk membelah rumah 

tangga?  

Perjalanan hidup Sarniti cukup berliku dan menggores hati. Ketika Ali ditinggal 

kedua orang tuanya, Sarniti di waktu gadis pun telah ditinggal ayah. Harapan 

hidupnya banyak berubah sejak itu. Tak lama setelah ayahnya meninggal, untuk 

menghibur Sarniti, beberapa orang temannya mempertemukannya dengan 

seorang pemuda sekampung, bernama Udin yang masih berusia 13 tahun (Sarniti 

sedikit lebih tua). Mereka menjalin hubungan Asmara. Rasa cinta mengalir di 

dalam hati keduanya sejak pertama bertatapan. Hingga tak butuh waktu lama, 

pernikahan menjemput mereka dan mengutuhkan hubungan Sarniti dan Udin. 

Udin memang umurnya masih muda dibanding Sarniti, tapi di antara keduanya 

tidak ada peran belenggu imajinasi sosial ataupun aturan tertentu yang mengatur 

hubungan usia. Hati mereka sudah cukup dipenuhi jalinan rasa yang kuat.  

Romantisme mereka berbuah anak, setelah selang beberapa bulan lamanya. Anak 

itu laki-laki, mereka beri nama Erman. Kebahagiaan meliputi gubuk kecil mereka. 

Namun hanya sampai tiga bulan lamanya, Erman kembali ke hadiratNya. Begitu 

cepat, tanpa penjelasn. Sarniti dan Udin, hati keduanya hancur. Berbulan-bulan 

selanjutnya, kedua tak mampu mengurai lebih jauh jalan hidup yang mereka 

hadapi berdua. Diam lebih baik daripada bicara tanpa kekuatan.  

Sejak itu, Sarniti dan permasalahan layaknya seperti dua sisi mata uang yang tidak 

pernah terpisahkan. Masalah terus mengintai, selalu ada luka. Hatinya tergores 

makin dalam oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diinginkan sama sekali. 

Dikira waktu bisa membuat lupa pada luka itu, ternyata waktu yang diharapkan 

malah menyerang Sarniti kembali. Udin pergi meninggalkan Sarniti selama-

lamanya dari muka bumi ini, mungkin Udin menyusul anak mereka Erman.Waktu 

telah menghisap semuanya, walau hanya kenangan bersama Udin dan Erman.  
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Deretan peristiwa yang pernah menimbulkan luka di hati Sarnit tidak membuat ia 

patah arang dan kehilangan semangat dalam kehidupan. Sarniti terus bergulat 

dengan kehidupannya di Rangkapcaan beserta Ibunya dan beberapa 

keluarganya.Berselang suaminya Udin meninggal, Rangkapcaan pun juga makin 

banyak berubah. Situasi ekonomi terasa semakin sulit, orang-orang tak sedikit 

yang mulai kelabakan mengupayakan hidup harian. 

Sarniti dan ibunya sudah tidak bisa bertahan dengan keadaan di Rangkapcaan, 

kerja berburuh semakin sulit didapatkan. Mereka kemudian pindah menumpang 

di sebuah keluarga jauh, di kampung Suka Hujan, Kecamatan Malimping. Kata 

orang-orang, di Suka Hujan masih banyak yang membutuhkan buruh sawah.  

Di Suka Hujan Sarniti dan Ibunya memulai hidup baru. Tentu ada sebuah harapan 

dalam hati dan pikiran Sarniti ketika pindah ke Suka Hujan. Ternyata tidak hanya 

bekerja di sawah, di Suka Hujan Sarniti juga bisa memanfaatkan waktu luangnya 

untuk berjualan ketimun mentah. 

Dari berburuh sawah mereka mendapat beras untuk makan, dan dari menjualkan 

ketimun milik orang lain, mereka mendapat sedikit uang. Namun lauk masih lebih 

banyak berasal dari belas kasihan warga sekitar. Di Suka Hujan, Sarniti dan ibunya 

merasakan kasih sayang kembali. Dan beras merupakan sarana kehidupan yang 

paling prinsip bagi Sarniti. Ia merasa bisa hidup tanpa lauk, tanpa sayur-sayuran, 

tanpa uang sekalipun. Sarniti juga masih bisa hidup tanpa ayah, anak dan Udin 

yang dirindukan. Tetapi Sarniti tidak bisa hidup tanpa sawah, tanpa beras. Ia tak 

memiliki sawah sendiri, para pemilik sawah menjadi dewa-dewa penyalamat 

kehidupan Sarniti.  

Setelah menghabiskan waktu selama tiga tahun di Suka Hujan, Sarniti dan ibunya 

merasa ingin kembali ke Rangkapcaan. Sepertinya situasi sulit pun sudah mereda. 

Mereka masih memliki gubuk kecilnya yang dulu, dan kembali menempati. Di 

Rangkapcaan, tidak hanya kembali menggarap sawah yang dulu pernah ia 

kerjakan,  Sarniti pun kembali dipertemukan oleh salah satu sosok duda beranak 

satu, namanya Saniman.  

Mereka berdua, janda dan duda, sebenarnya sama-sama kesepian. ditambah, 

sama-sama miskin, apalagi yang bisa mereka bagi kalau bukan perasaan senasib-

sepenanggungan itu? Mereka pun tak lama-lama, akhirnya menikah. Sarniti 

bahagia, Saniman juga. Sampai Sarniti hamil kembali.  

Masalah rumah tangga juga terjadi sebagai umumnya rumah tangga. 

Pertengkaran dan berbagai hal seperti itu. Namun, Sarniti di awal kehamilannya 

semakin tersiksa, ketika berbagai berita tentang Saniman mulai mengalir ke 
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telinganya. Beberapa berita itu sampai masuk di hatinya. Tentang Saniman yang 

senang bermain perempuan, memiliki banyak selingkuhan dimana-mana.  

Kecurigaan dan kejengkelan meluap dalam diri Sarniti dan mengalir pula ke diri 

Saniman. Cekcok berlangsung saban hari di menjelang akhir kehamilan.Sarniti 

mulai kesal dengan keseluruhan kelemahan Saniman, yang menurutnya tidak 

bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sarniti mengganggap 

Saniman lari dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Tuntutan Sarniti 

ini juga karena pekerjaan berburuh sawah ternyata kembali sulit didapatkan di 

Rangkapcaan. Situasinya kembali seperti dulu.  

Lagi-lagi Suka Hujan menjadi alternatif dan solusi ketika Sarniti dan keluarganya 

mendapatkan masalah di Rangkapcaan. Sarniti dan keluarganya hijrah kembali ke 

Suka Hujan ketika kandungannya baru berumur tiga bulan. Dibelit tekanan 

ekonomi yang kembali menyesakkan, dan menghindari kata-kata orang tentang 

kondisi rumah tangga mereka. Saniman ikut serta dengan Sarniti. Namun orang-

orang yang ada dalam lingkaran hidup Sarniti terus saja memarahi Saniman. 

Hingga ia tak tahan lagi dan pergi meninggalkan Sarniti beserta kandungannya. 

Sampai dipahami begitu saja, kalau mereka berdua pada akhirnya sudah bercerai. 

Sarniti pun melahirkan anaknya Saniman, tanpa kehadiran Saniman. Anak kedua 

ini perempuan, diberi nama Ratna.  

Ratna lahir diasuh dalam kondisi serba kekurangan. Sarniti di Suka Hujan, kalau 

tidak berburuh sawah, ia juga menjualkan lagi ketimun orang lain. Ibunya lebih 

banyak mengasuh cucunya, Ratna, sampai usia dua tahun. Tak lama setelah Ratna 

baru bisa berjalan, neneknya meninggal dunia. Sarniti kehilangan ibu yang 

melahirkan, mengasuh dan mempertahankan hidupnya sampai kini. Ibu yang 

mengajarkannya untuk pantang menyerah dan terus berusaha. Sarniti yang 

berlimpahan pengalaman duka-lara, terbiasa menerima kehilangan. Waktu terus 

berjalan. Ratna yang masih bayi baru berjalan, diasuh oleh Sarniti dan dibantu 

keluarganya di Suka Hujan bergantian. 

Pertemuan Ali dan Sarniti  

Perjalanan waktu membentuk banyak pengalaman yang membuat Sarniti menjadi 

manusia yang kuat dan tabah. Setelah Suka Hujan menjadi saksi dari segenap 

peristiwa yang menghantam Sarniti, sekaligus tempat ini juga telah menjadi 

penyangga ekonomi keluarganya, kini Sarniti bergerak ke kampung Cipurun yang 

termasuk dalam Desa Siturgen, kecamatan Panggarangan. Kampung Cipurun 

menjadi tujuan, karena datangnya sebuah kesempatan baik yang tak beda dari 

sebelumnya, yakni tawaran berburuh di sawah milik salah satu warga Cipurun.  
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Pertemanan menjadi pintu masuk Sarniti ke kampung Cipurun. Untuk selanjutnya, 

kampung ini menjadi harapan baru bagi Sarniti melanjutkan hidup, yang semoga 

menjadi lebih baik. Harapan yang tertumpang dalam batasan frasa, “semoga 

saja”.  Banyak cerita tentang Sarniti yang tersusun di kampung Cipurun.Di setiap 

susunan cerita-cerita Sarniti di kampung Cipurun bergelimpahan rasa bahagiah 

yang ditemukan di dalamnya. Rasanya padat dan kental.  

Memasuki kampung Cipurun, Sarniti sudah berusia sekitar 35 tahun. Kadang ia 

masih teringat begitu saja apa yang ia alami selama di Rangkapcaan; 

meninggalnya Erman anak pertama, meninggal pula suami pertama, dan disusul 

ayahnya. Selanjutnya peristiwa pernikahan dan rumah tangga yang berakhir tidak 

bahagia bersama Saniman, suami yang tidak bertanggungjawab dan senang main 

perempuan, sampai meninggalnya ibunda Sarniti sendiri. Semua peristiwa itu 

susul-menyusul dalam situasi kemiskinan yang parah. Sarniti berpindah-pindah 

hanya untuk menjadi buruh sawah, sekuat apapun ia, belitan ekonomi tak bisa ia 

hantam begitu saja. Ia juga mulai menduga, kematian Erman anak pertama akibat 

dari ekonomi juga. Erman tidak mendapat asupan bergizi dari air susu Sarniti yang 

seringkali kering karena hanya makan nasi putih saja saban hari. Air mata Sarniti 

mengalir kalau sudah teringat satu hal ini, sekuat apapun Sarniti.  

Di Cipurun Sarniti kembali dipertemukan dengan sawah.Sarniti hijrah ke Cipurun 

tidak beserta keluarga.Ia seorang diri kesana, tinggal di rumah teman yang 

mengajak Sarniti bekerja ke Cipurun. Tak lama kemudian, Sarniti juga banyak 

berkenalan dengan warga kampung Cipurun.  

Sawah yang dikerjakan Sarniti berada di lingkung kaki bukit Cipurun. Sebuah 

hamparan luas persawahan, yang bisa jadi hanya dimiliki oleh beberapa orang 

saja. Sejauh mata memandang, semua petani yang terlihat di hamparan itu 

hanyalah buruh-buruh seata, seperti Sarniti. Mereka bisa berasal dari mana saja, 

kampung-kampung di sekitar, bahkan ada juga yang dari Jawa. Sungai Cigede, 

Cicurug, dan cigirang melingkari kampung dan persawahan.  

Di sinilah Sarniti bertemu dengan Ali untuk pertamakalinya, seorang buruh tani 

yang bekerja di sawah sebelah. Angin sepoi-sepoi kerap mengalir lebih terasa jika 

keduanya sedang beradu pandang.Bukit Cipurun menjadi saksi romantisme 

sawah-sawah dan angin berembus.Rasa mengalir dalam diri hingga meluap 

menjadi bahasa yang diekspresikan melalui tatapan dan senyum di kala pertama 

kali mereka bertemu. Tatapan menjadi media interaksi yang paling gamblang 

menyampaikan apapun. Pesan dalam tatapan Ali sangat kuat kepada 

Sarniti.Namun Sarniti ragu, ia sudah berpengalaman dalam kegagalan bermula 

dari tatapan ini. Sedangkan Ali, dadanya semakin terbakar.  
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Berbagai cara mendekati dan merebut hati Sarniti, berlangsung di sawah dikala 

keduanya bekerja dan di sela-sela istirahat. Ali dengan penuh gaya yang khas, 

keras tapi pemalu dan tidak suka berbicara banyak. Ia terus mencari celah dan 

kesempatan untuk mengambil hati Sarniti. Sampai suatu kali Sarniti harus kembali 

ke Suka Hujan, untuk menengok Ratna sembari menunggu masa panen yang 

masih lama. Ali menyusul nya kesana, Suka Hujan tentu bukan tempat yang asing 

bagi Ali, tanah kelahirannya sendiri.  

Di Suka Hujan Ali terus mengejar Sarnti, demikian kata Sarniti. Segala cara Ali 

lakukan, termasuk menyuruh orang terdekatnya melamar Sarniti. Ali semakin 

tidak malu-malu memperjuangkan cintanya pada Sarniti di Suka Hujan. Namun 

satu demi satu orang yang disuruh Ali untuk menyampaikan cintanya berakhir 

kegagalan. Kegagalan tidak membuat Ali jatuh semangat.Kobaran api cinta yang 

ada dalam dada Ali malah semakin mendorong dirinya untuk berpikir cara-cara 

baru yang harus ia lakukan untuk mendapatkan Sarniti.  

Sarniti menolak Ali beberapa kali, merupakan bentuk kehati-hatian Sarniti 

terhadap laki-laki yang sejak dari dulu,selain membawa kebahagiaan juga laki-laki 

menjadi sumber petaka dalam hidup Sarniti. Ali menjadi korban kematangan sikap 

Sarniti yang kini tak mudah tergoda begitu saja.  

Sikap Sarniti yang semakin bijak tidak pernah membuat Ali luluh dan patah 

semangat, justru semakin membuat Ali berhasrat padanya. Sampai berbulan-

bulan Ali dan teman-teman pembantunya terus mengejar tanpa ada tanda-tanda 

sedikit pun kalau Sarniti mulai melunak. Tapi seperti kebanyakan kisah cinta 

lainnya, yang keras di luar terkadang memang untuk menutupi yang sudah lunak 

di dalam. Sarniti merasakan ada busur panah yang menancap di dadanya setelah 

beberapa bulan yang panjang itu. Suka Hujan menjadi saksi diam dari peristiwa 

yang berharga bagi Ali dan Sarniti. Kemenangan yang ditunggu Ali pada akhirnya 

telah tiba. Hati yang sudah ditembus busur asmara itu, tergeletak di pangkuan Ali 

setelah tancapan yang ketiga kalinya. Riuh rendah desir angin dan gema alam 

diiringi cericitan burung-burungdi tebing-tebing Bukit Cipurun. 

Berselang dua bulan menurut Sarniti, mereka berdua diantarkan ke jenjang 

pernikahan, mimpi Ali yang menjadi kenyataan.  

Balada rumah tangga Ali dan Sarniti  

Masa awal pernikahan, Ali dan Sarniti hidup di Suka Hujan. Mereka berdua tinggal 

menumpang di rumah saudaranya Sarniti. Ratna ikut serta di dalamnya. Ali 

sebagai kepala rumah tangga mencoba bertanggung jawab, menafkahi Sarniti dan 

anak tirinya. Di masa awal menikah ini, Ali sempat mendapat kerja sebagai 

kondektur truk, pekerjaan yang pendapatannya jauh lebih lumayan ketimbang 
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buruh tani. Dan Sarniti masih tetap menjadi buruh orang-orang kampung yang 

ingin berjualan sayur. Sesekali ia juga masih dipanggil bekerja di sawah milik orang 

Suka Hujan. Kehidupan berumahtangga di Suka Hujan memberi karunia kepada 

mereka berdua. Sampai Sarniti kembali mengandung anak yang ketiga, buah hati 

yang pertama yang mereka hasilkan berdua.  

Tapi Ali tetap saja Ali yang keras dan tak bisa dibilangin. Jika ia sudah ingin minum 

alkohol, ia akan terus ada disitu sampai mabuk-mabukan. Hal inilah yang selalu 

mengganjal Sarniti. Ali bertanggungjawab, mau bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, tapi sayangnya, Ali juga masih sering mabuk-mabukan. Jika 

sudah mabuk, kebiasaanya terus berlanjut dengan keluyuran sampai berhari-hari 

lupa pada keluarganya sendiri. gaya dan kebiasaan Ali membuat Sarniti cepat 

frustasi, berbekal traumaya sendiri pada laki-laki. Kini giliran Sarniti memutuskan 

laki-laki, ia pergi ke Tanggerang membawa Ratna dan kandungannya yang berusia 

6 bulan, meninggalkan Ali.  

Di Tanggerang, Sarniti bekerja menjadi buruh pabrik, seorang teman 

membantunya. Begitu pula, ia masih tinggal menumpang di kamar kos temannya 

bersama Ratna dan kandungannya. Baru dua bulan saja ia bekerja di pabrik, 

Sarniti mengeluhkan keadaan dunia sekitarnya yang baginya tak masuk di akal. Ia 

tak habis pikir melihat orang mengejar hidup demikian rupa, bangun pagi dengan 

mata mengantuk, tergopoh-gopoh berangkat ke tempat kerja, kemacetan 

dimana-mana, harga-harga yang tak terjangkau. Sarniti muak dengan dunia baru 

ini, sesusah apapun hidup di kampung, sepertinya masih bisa dicerna oleh akalnya 

yang sederhana. Sarniti memutuskan pulang kampung kembali ke Suka Hujan, 

hatinya kini berdamai dengan segala kekurangan Ali. Dengan bekal pelajaran dari 

keruwetan kehidupan buruh di Tanggerang, Sarniti justru mulai melihat ada 

kelebihan-kelebihan juga pada diri Ali, sesungguhnya.  

Tak lama setelah pulang, Sarniti melahirkan anaknya yang ketiga, yang pertama 

bagi Sarniti dan Ali. Mereka memberinya nama Saep. Mereka terus membesarkan 

Saep di Suka Hujan, hanya sampai ia berumur tiga tahun. Setelah itu, Sarniti dan 

Ali, memutuskan untuk kembali ke Cipurun. Bukankah cinta mereka bersemi di 

Cipurun, mengapa tidak berpegang kembali kepada susunan bukit, angin, burung-

burung dan sawah-sawah yang mematangkan hubungan itu? Dan lingkungan 

mana lagi yang bisa memahami Ali, jika bukan warga Cipurun? 

Awal kembali ke Cipurun, mereka sempat berpinda-pindahrumah, berpindah-

pindah tumpangan, Ali, Sarniti, Ratna dan Saep. Dari satu RT ke RT yang lain. 

Beberapa malah sudah hancur dengan sendirinya. Rumah tumpangan pertama di 

dekat kuburun Kiai Oing yang sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. 

Seperti biasanya, rumah itu berdinding bambu, dan atapnya dari daun aren.  
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Gubuk-gubuk yang pernah saling mereka huni dahulu, kini sudah reot sekali. Ali 

sendiri tidak pernah punya rumah sendiri.Ia selalu mendapat tempat tinggal dari 

pinjaman warga, ada yang meminjamkan gubuk, ada yang meminjamkan tanah, 

sampai ada pula yang mengajaknya ikut serta dalam satu rumah yang sama. 

Sartini, hanya pernah punya semasa di Rangkapcaan. Selanjutnya, dalam hidupnya 

yang terus berpindah dari kampung ke kampung, hanya menempati rumah-rumah 

gubuk belas kasihan dari orang-orang yang kondisinya tidak jauh beda.  

Ketika Saep sudah berusia lima tahun, tanah yang ditempati keluarga ini tidak lagi 

bisa ditinggali Ali dan Sarniti beserta anaknya. Tanah ini hanya dipinjamkan ke Ali, 

dan pemiliknya mulai butuh pula menggunakan tanah ini. Ali dan Sarniti yang 

malang berpindah ke tempat selanjutnya, juga masih tetap di kampung Cipurun. 

Tempat itu tidak jauh dari tempat sebelumnya, hanya berjarak sekitar 30 meter. 

Tanah yang baru ini, milik orang tua angkat Ali juga, yakni Kiai Oing. Disini, warga 

membantu Ali dan Sarniti membangun gubuk, secara gotong-royong. Semua 

pembiayaan, sepenuhnya diurus dari iuran warga bersama-sama alakadarnya. Ali 

dan Sarniti sangat terbantu oleh warga Cipurun, walau sebagian besar warga yang 

senang bergotong-royong ini rata-rata juga dari kalangan miskin semua. Warga 

Cipurun bagi kehidupan Ali dan Sarniti adalah roh penyelamat.  

Ketika pengemis menjadikan lampu merah dan trotoar di kota-kota sebagai ruang 

penghidupan baru; hal yang kadang disesalkan oleh sebagian warga kota, tapi 

sekaligus jadi wadah pahala juga buat mereka. Ketika Jumanta, Jejen, dan 

Jayabaya, tiga orang terkaya dan penguasa tanah terluas di Kabupaten Lebak 

terus memperbesar sirkuit akumulasi ekonominya, Sarniti dan Ali terus 

mengupayakan hidup sebisa-bisanya dari dua tangan dan belas kasihan orang-

orang di sekitarnya.  

Rumah Ali yang ke tiga berada di barat kampung Cipurun, hampir di bawah bukit 

Cipurun, di depan rumah sekitar tiga meter dari terasmengalir air sungai Cigirang. 

Selain dari sungai berdiri tegak pohon-pohon kelapa, pisang, banyak bambu juga 

di belakang rumahnya. Tidak jauh sekitar 7 meter di samping rumah,terdapat 

sumur besar yang menurut warga sumur itu bekas peninggalan pesantren yang 

pernah dibangun oleh Kiai Adrai. Berdekatan dengan sumur ada pabrik 

penggilingan padi dan di depannya berjejeran rumah-rumah warga.  

Di rumah yang ketiga ini, Ali, Sarniti dan anak-anaknya memulai menikmati 

suasana baru. Dan tak lama, anak mereka bertambah satu lagi, diberi nama 

Mamat.  

Ketiadaan tanah milik sendiri dan tak adanya pekerjaan tetap, membuat 

kecemasan terus-menerus dalam keluarga Ali dan Sarniti. Urusan menyekolahkan 
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anak, adalah urusan penting bagi mereka, karena dengan sekolah diharapkan 

anaknya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk merubah nasib. 

Namun tak ada gunanya juga dipikirkan dalam-dalam, menurut Ali. Nasib mereka 

bukan hal yang bisa dipecahkan dengan berpikir semalam dua malam, atau 

berusaha setahun dua tahun, namun seakan menjadi urusan berketurunan. 

Dengan begitu, Ali hanya memaksa dirinya untuk terus bekerja apa saja yang ia 

bisa. Begitu juga Sarniti, menurut pada pendapat Ali, hanya Sarniti menekankan, 

“Yang penting halal!”. 

Perkerjaan yang dilakukan Ali di kampung Cipurun tidak menentu, tergantung 

siapa yang meminta bantuannya, ia akan lakukan apapun saja. Banyak warga 

melihat, Ali tak banyak berkembang dalam bekerja. Minimal dari mengangkat 

batu ia bisa menggunakan parkakas. Dari kerja buruh sawah bisa menjadi pemilik 

sawah walau hanya sepetak kecil saja. Gaya santai dan tidak mau rumit dengan 

keadaan dan masa depan memang sudah menjadi karakter Ali kecil. Entah karena 

dentuman kehilangan keluarga, kedua orang tuanya yang begitu mengejutkan.  

Hubungan Ali dan Sarniti dengan warga Cipurun cukup baik. Ada saling pengertian 

di antara mereka semua. Bangunan ekonomi mereka yang berada dalam level 

berusaha bertahan dari kematian itu, berhasil dirawat berkat kasih sayang dan 

rasa kasihan satu sama lain. Selain hubungan-hubungan ekonomi, menjadi buruh 

dan sebagainya, Sarniti pun mulai ikut dalam pengajian-pengajian kampung. 

Wadah pengajian menjadi sangat penting, disitu orang-orang saling membiasakan 

memberi makan satu sama lain walau hanya makanan-makanan sederhana. 

Interaksi juga berlangsung terus-menerus dengan banyak orang dalam satu wadah 

itu.  

Dengan dukungan warga, Sarniti dan Ali terus bertahan hidup di Cipurun. Mereka 

selalu membagi peran dalam pemenuhan semua kebutuhan keluarga. Selain 

Sarniti dan Ali, Ratna pun mulai menjadi tulang punggung keluarga yang penting. 

Sama dengan Sarniti, Ratna berburuh ke sawah-sawah orang Cipurun, atau sawah 

orang kampung sebelah. 

Ali, selain juga berburuh tani, ia lebih berharap untuk dipanggil kerja-kerja 

menjadi kuli kasar, karena upahnya lebih tinggi. Namun pekerjaan seperti ini 

cukup diperebutkan banyak orang, sementara tidak ada setiap saat. Jika di waktu-

waktu senggang, Ali sering bekerja ke Pak Haji, yang rumahnya bersebelahan. Pak 

Haji ini pemilik penggilingan padi, Ali sering meminta kerja di penggilingan ini. 

Menurut Sarniti, sebenarnya Ali tidak begitu suka bekerja dengan Pak Haji, karena 

tenaganya habis diperas sementara upahnya sangat kecil. Kalau tidak karena 

kepepet, Ali kadang justru menolak ajakan Pak Haji untuk bekerja. Hanya karena 

sudah tak ada pilihan, maka Ali-lah yang mendatangi Pak Haji meminta pekerjaan. 
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Kekesalan Ali pada Pak Haji sudah seringkali terjadi, lagi-lagi karena tak ada pilihan 

lagi. 

Walau hubungan mereka penuh gelombang dan seakan intrik, namun antara Ali 

dan Pak Haji tak pernah terjadi cekcok yang serius. Seakan keduanya sudah punya 

cara mereka berdua dalam mengelola hubungan yang unik itu, kadang saling 

membutuhkan, kadang yang kuat cenderung menekan yang lemah begitu saja. 

Dengan alasan kepepet, Ali akan membiarkan tenaganya seperti dirampas oleh 

Pak Haji, walau di hatinya tak pernah merelakan perlakuan yang tidak 

sepantasnya dari Pak Haji, pokok perkaranya soal upah yang tidak layak. 

Di musim panen, Ali bisa bekerja mengangkat karung padi dari sawah ke 

penggilingan. Perkarung ia dibayar 5 ribu rupiah. Dan tiap hari, kemampuannya 

mengangkat karung hanya sekitar 3 sampai 5 karung saja. Namun, penghasilan 

dari mengangkat karung ini masih lebih tinggi daripada penghasilan di 

penggilingan Pak Haji.  

Makanya pilihan Ali jatuh pada pekerjaan kuli bangunan, dalam sehari kerja ia bisa 

mendaat 40 sampai 50 ribu, selama 9 jam kerja. Walau makan dan rokok 

ditanggung sendiri, jumlahnya masih lebih menggiurkan ketimbang di sawah atau 

kerja lainnya. Hanya saja menurut warga, walau Ali sangat bisa diandalkan 

menjadi knek dalam kerja bangunan, sayang ia tidak mampu berkembang, Ali 

tidak pernah bisa menjadi tukangnya sendiri. Dari dulu sampai sekarang, 

pangkatnya tak pernah naik, hanya menjadi knek atau kuli untuk disuruh-suruh.  

Sedangkan Sarniti, peran utamanya tetap sebagai buruh sawah. Kadang kerja di 

sawah menjadi lebih penting juga ketimbang kerja upahan di kuli bangunan, 

karena kerja di sawah juga berarti membangun ikatan dengan tetangga sekitar. 

Uang kadang tak cukup untuk membeli beras, dan uang itu sendiri tidak bisa 

dimasak. Sawah bagi keluarga Ali adalah pintu gerbang kehidupan, Sarniti menjadi 

pembuka pintu itu.  

Sarniti biasanya mengerjakan semua jenis pekerjaan di sawah, apapun yang 

sedang diperlukan. Biasanya untuk tandur bisa selama sebulan, ia bisa kerjakan 

sebanyak tiga sampai empat kotak sawah sendirian. Selain dari tandur, juga 

mengerjakan ngoyos. Untuk tandur dan ngoyos, ia dibayar dengan uang. Sehari 

kerja 40 ribu dan setengah hari sebanyak 20 ribu. Kemudian ia juga mengerjakan 

ngarit dan ngebot. Untuk kedua pekerjaan ini, upahnya dengan sistem bagi hasil, 

biasanya dengan perbandingan 1:6, atau, kalau hasil yang ada sebanyak 7 liter, 

maka Sarniti mendapat upah 1 liter dan sisanya menjadi kepunyaan pemilik 

sawah.  
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Hampir tidak pernah, Sarniti dan Ali membeli beras. Kebutuhan beras masih bisa 

dicukup dari kerja ngarit dan ngebot. Ketika panen raya tiba biasanya enam bulan 

sekali, Sarniti bisa mengumpulkan upah beras dari berbagai kerja berburuhnya, 

sebanyak tiga karung ukuran 50 kg. Beras sebanyak itu biasanya baru habis dalam 

rentang 6 sampai 7 bulan untuk satu keluarganya. Ketika ketika panen raya tiba 

selama enam bulan sekali. Beras yang di dapatkan Sarniti sekitar tiga karung 

ukuran 50 kg. tiga karung beras biasanya digunakan oleh Sarniti selama 6 sampai 

7 bulan baru habis.  

Untuk kebutuhan bumbu dan lauk untuk teman makan nasi, ini menjadi urusan 

Ali. Biasanya mereka harus membeli, sumber uang tunai lebih banyak diharapkan 

dari kerjanya Ali. Yang sudah pasti, minyak goreng, garam dan ikan, harus dibeli. 

Namun cabe dan tomat makin kesini juga nyaris harus dibeli semua. Penjual-

penjual sayur keliling biasa datang ke Cipurun, warga makin kesini makin 

mengandalkan keberadaan tukang-tukang sayur ini. Kalau tidak, kadang Ali dan 

Sarniti mengambil sayuran milik tetangga. Hal ini dibolehkan, dan kadang malah 

tetangga itu sendiri yang tidak nyaman jika sayur yang ia tanam di halaman tidak 

diminta oleh orang-orang sekitar. Rasa kebersamaan masih tinggi dalam hal 

sayuran ini.  

Sedangkan untuk memasak, mereka menggunakan kayu yang dikumpulkan dari 

sekitar perbukitan Cipurun. Begitu juga air, masih bisa diambil dari sungai yang 

mengalir di sekitar, terlebiih sungai Cigirang, sering diandalkan untuk sumber air 

bersih, untuk memasak, minum dan mandi. 

 

 Konsumsi Melalui Uang 

Tunai 

JUMLAH  HARGA  KET  

1.  Minyak kelapa  1 botol  13.000  ½ minggu  

2  Garam  1 bungkus  5.000  2 minggu  

3  Masako  3 bungkus  1.500  1minggu  

4  Tahu  2 bungkus  2.000  3 hari  

5  Tempe  2 bungkus  2.000  3 hari  

6  Gula  1 kg  14.000  2 minguu  

7  Kopi  2 bungkus  3.000  1 hari  

8  Sabun  1 bungkus  3.000  3 hari  

9  Odol  1 buah  5.000  7 hari  
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10  Sabun cuci piring  1 buah  3.000  4 hari  

11  Rinso  1 buah  9.000  7hari  

12  Listrik  1 bulan  23.000  1 bulan  

13  Cabe  8 buah  2.000  3 hari  

14  Bawang  7 buah  2.000  3 hari  

15  Ikan  10 ekor  15.000  3 hari  

Tabel 1. Gambaran konsumsi dasar melalui uang tunai. Tidak diurai seluruh detail 
konsumsi harian, mingguan dan bulanan, karena terlebih untuk yang sifatnya mingguan 
dan bulanan sering tidak tercapai. Asumsi ini sebagaimana digambarkan, terlebih oleh 
Sarniti. 

 

Memasuki pertengahan tahun 2015, Ratna sudah mulai tumbuh menjadi gadis 

remaja ranum. Seperti gadis-gadis umumnya di Bogor, usia remaja sudah menjadi 

masanya untuk mencari jodoh. Siapa mengira jika Ratna ternyata sudah memiliki 

calonnya sendiri, seorang remaja pria yang berasal dari Bogor. Tak ada proses 

yang rumit menuju pernikahan, tak lama-lama setelah saling mengetahui calon 

dan keluarga masing-masing, pernikahan pun dilangsungkan di Cipurun. Setelah 

menikah, Ratna diboyong oleh suaminya untuk tinggal di rumah mertua.  

Suami Ratna bekerja sebagai karyawan rendahan di rumah sakit Gatot Subroto 

Jakarta. Tiap hari ia menjalani ritus manusia komuter di dalam kereta rel listrik 

(KRL). Jika menyewa tempat tinggal di Jakarta, gajinya jelas hanya akan habis 

untuk membayar sewa semata. Dalam setahun pernikahan mereka, Ratna 

mengandung dan kemudian melahirkan anak pertamanya di Bogor.  

Kabar sampai ke Ali dan Sarniti di kampung, jika mereka sudah memiliki cucu 

pertama. Kebahagiaan terpancar dari raut muka keduanya, sekaligus imaji-imaji 

kesedihan tak bisa pupus begitu saja. Sarniti ingat kembali, ketika Ratna menikah, 

saat itu pula Mamat putus sekolah dari SMP. Ternyata, biaya sekolah Mamat 

selama ini diupayakan oleh Ratna dengan bekerja sebagai buruh sawah, ataupun 

kerja serabutan lainnya. Sarniti menyebut, “Setelah Ratna menikah Mamat sudah 

tidak bisa lanjut sekolah. Sarna tidak bisa lagi memberi biaya sekolah Mamat”.  

Sedangkan Ali dan Sarniti, penghasilan keduanya tak pernah meningkat sekedar 

untuk membiayai Mamat di SMP. Mamat akhirnya berhenti dan hidup bebas lepas 

dalam dunia harian kampung, sembari itu ia pun mulai berusaha bekerja apa saja 

yang ia mampu, membantu-bantu menghidupkan keluarganya.  

Ketika sudah 10 bulan lebih Mamat putus sekolah, ia sempat mendapatkan 

pekerjaan yang cukup bagus, yakni menjadi kuli pembuatan irigasi di 
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kampungnya. Pekerjaan ini didapatkan Mamat dari ayahnya sendiri, Ali, yang juga 

menjadi pekerja dalam bagian yang sama dengannya. Tugas mereka berdua, 

memindahkan batu, pasir, air ataupun semen, dari tumpukan bahan ke tempat 

pembuatan tembok kali. Mamat dan Ali sempat bekerja selama dua minggu di 

pembuatan irigasi ini, dengan upah perhari masing-masing sebanyak 50 ribu 

untuk 9 jam kerja. Makan minum serta rokok, ditanggung sendiri-sendiri. 

Keduanya selalu mengumpulkan jumlah uang yang berhadil mereka dapatkan, dan 

kemudian diberikan kepada Sarniti untuk kebutuhan keluarga. Biasanya, Ali akan 

memotong sedikit untuk kebutuhan rokoknya.  

Walau gaji murah dan tenaga diperas sedemikian rupa, nyatanya kerja menjadi 

kuli bangunan merupakan pekerjaan yang dianggap cukup baik oleh orang-orang 

Cipurun. Karena dengan kerja ini mereka mendapatkan sejumlah uang tunai, yang 

tidak bisa diupayakan dari kerja-kerja lainnya dengan cukup cepat. Ketimbang 

mereka menjadi buruh tani sawah atau kebun misalnya, sama sekali tidak 

mendapatkan uang dan hanya mendapatkan hasil panen yang sangat sekedarnya 

untuk dimakan sendiri (kadang cukup dan lebih sering kurang).  

Mamat seperti ayahnya, Ali. Dalam benaknya tidak ada beban pikiran soal masa 

depan yang muluk-muluk. Ia seperti hanya menjalani saja apa-apa yang ada di 

depannya langsung. Mengalir mengikuti ritme kehidupan kampung, yang belum 

terlalu sekencang kompetisi di kota-kota. Bagi Mamat, bisa makan nasi putih 

setiap hari saja sudah untung, apalagi jika ada lauk dan sambelnya, itu sudah 

mewah sekali. Dan ia juga tidak akan mengeluh jika tak ada nasi, tak ada uang dan 

tak ada pekerjaan. Jika kondisi sudah begini, Mamat tinggal menghabiskan 

waktunya memencet-mencet hp nokia kecilnya. Jika disebut naif, rasa-rasanya 

tidak begitu juga untuk mengerti Mamat. 

Balada Orang-orang Lemah 

Sejak masa kecil hingga sekarang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang 

lain telah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan Ali dan Sarniti. 

Ketergantungan terus menimpa mereka, diselingi berbagai dera musibah bertubi-

tubi. Bahkan musibah diri mereka berdua sejak kecil itu, pun telah diwarisi kepada 

anak-anak mereka. Tentu tidak ada anak yang mau memilih hidup terus-terusan 

susah seperti apa yang mereka lihat pada orang tuanya. Pun sebaliknya, tidak ada 

orang tua yang ingin mewariskan kesusahan. Sekolah sering dianggap sebagai 

satu-satunya jalan keluar untuk mendongkrak nasib. Namun sekolah di kampung 

sekalipun letaknya begitu berjarak, membutuhkan biaya transport dan biaya 

seremonial sebagainya. Hal-hal yang tak terjangkau bagi Ali dan Sarniti.  

Imajinasi Ali dan Sarniti tentang masa depan hanya sebatas ada dalam hayalan 

yang bagi mereka sendiri tidak dianggap akan bisa diwujudkan. Hingga mereka 
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memang tidak mau terlalu terlarut dengan bayangan tentang masa depan. 

Mereka mengalir dan berusaha hidup apa-adanya. Kerjakan apa yang mereka bisa 

kerjakan.  

Balada kehidupan Ali dan Sarniti merupakan gambaran dari keadaan rumah 

tangga golongan lemah saat ini, yang khas dan khususnya banyak terdapat di 

pulau Jawa. Sebuah pulau dengan sejarah pertanian yang gemilang, namun didera 

penjajahan demikian rupa, sampai didera ekspansi kapitalisme pembangunan 

hingga hari ini. Masih jutaan orang petani di pulau Jawa hari ini, tidak memiliki 

tanah. Dan kita tidak benar-benar paham bagaimana mereka bertahan hidup.[]  

 

 

 

 

 

 


